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KENMERKEN

Uitzonderlijke weerstand
tegen druk verkeer


Geurloos


Zeer hoge chemische
weerstand


Brandklasse CflS1
(verslag op aanvraag)


EC1R-certificaat


Sneldrogend


Bewaart de natuurlijke
kleur van het hout


AANBEVELINGEN

Alle intensief gebruikte
ruimten, waar een
behandeling zonder
geurlast noodzakelijk is:
winkels, scholen,
administratieve
gebouwen, kantoren...


Kan worden aangebracht
op PRIM’SEALER,
PRIM’GOLD® of
PORIËNVULLER GEURARM
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DOEL EN PRESENTATIE

 BLANCHON INTENSIV® is een 2-componenten parketlak, op basis van polyurethaanharsen in waterige fase. Zijn technische prestaties en zijn
formule (een zeer laag VOS-percentage(1), en zowel mens- als milieuvriendelijk) beantwoorden aan de strengste milieucriteria. Het heeft ook het
Duitse GEV-EMICODE® EC1R-label gekregen, voor de meest ecologische aanpak van binnenhuiswerken.
 INTENSIV® is geurloos (Comp. B is een echte wateroplosbare polyurethaanverharder die niet kan worden vergeleken met een cross-linker).
 INTENSIV® is gemaakt van harsen die gekozen werden om hun grote weerstand tegen schuren en krassen, en hun opvallende soepelheid.
Dankzij zijn uitzonderlijke kwaliteiten en zijn korte droogtijd, is INTENSIV® geschikt voor alle verniswerk en meer bepaald op plaatsen met veel
verkeer: winkels, kantoren, hotels, vergaderzalen, scholen, gangen, ingangen.
 INTENSIV® is geschikt voor alle courant gebruikte houtsoorten (raadpleeg ons voor notelaar en zeldzame houtsoorten). Zijn heldere tint
beschermt het hout en laat de nerven en de kleur van het hout tot hun recht komen.
 Kan worden gebruikt op binnenbeton.
 5 aspecten toepasbaar op alle houtsoorten: Glanzend, Satijn, Mat, Ultra-Mat en Onzichtbaar Effect. Het aspect Ultra naturel (Effet Nature) is
speciaal ontwikkeld om de oorspronkelijke natuurlijke onbehandelde stompmatte brute look van lichte houtsoorten te bewaren en dus enkel
toepasbaar op bleke houtsoorten.
Volgens Richtlijn 2004/42/EC

(1)

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

 Het oude of nieuwe parket vlak polieren: het te lakken hout "blank" schuren (korrel 24 of 36), affineren met korrel 50 of 60 en eindafwerking
met korrel 100 of 120 (zie Bijlage* op pagina 2 voor bijzonderheden over het schuren van een parketvloer).
 Bij afwerking met ultra naturel wordt aangeraden om de eindafwerking uit te voeren met korrel 150 of afgesleten korrel 120.
 Daarna zorgvuldig ontstoffen.
 Het parket dient volkomen droog en schoon te zijn: in het algemeen, vochtigheidsgraad <10%; raadpleeg de geldende technische gegevensfiche
(gebruik geen detergenten of bleekmiddelen).
 Op gelijmd parket, wordt het gebruik van BLANCHON PRO FILLER (AQUA voegenkit) of BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT aanbevolen voor een
"kleurechte" opvulling (raadpleeg de Technische Fiches van deze producten).

Behandeling tegen insecten

 Hiervoor mogen alleen de door BLANCHON aanbevolen producten worden gebruikt.

Beitsen

 Het geschuurde parket (“blankgeschuurd" hout) kan gebeitst worden met BLANCHON AQUATEINTE® 2K. In dat geval moet nadat deze gedroogd
is, INTENSIV® onmiddellijk worden aangebracht in 3 lagen (of BLANCHON PRIM’SEALER of PRIM'GOLD® en 2 lagen INTENSIV®). AQUATEINTE® 2K
laat immers toe om een globaal systeem in waterige fase “beits + poriënvuller + lak” aan te brengen zonder dat de beits moet worden
geblokkeerd met een traditionele poriënvuller op basis van oplosmiddelen.
 Het geschuurde parket (“blank geschuurd” hout) kan eveneens gebeitst worden met BLANCHON HOUTBEITS speciaal parketleggers (hout-, kleur- of
pasteltinten), BLANCHON HOUT VEROUDERAAR (positieve tinten). In dat geval, na droging van het verfproduct, een laag BLANCHON PORIËNVULLER
GEURARM aanbrengen (in dat geval geen PRIM’SEALER of PRIM’GOLD® gebruiken) om de beits te blokkeren. Vervolgens INTENSIV® aanbrengen.
 In ieder geval nooit het verfproduct ontkorrelen, maar wel de eerste afwerkingslaag, om geen kleurverschil te veroorzaken. Het is in ieder geval
aangeraden om slechts te ontkorrelen met een fijn schuurpapier vooraleer de laatste laklaag wordt aangebracht.
 Gebruik van lazuurverf is te mijden.

Gebruik van primers

 Mogelijk gebruik, als grondlaag, van de BLANCHON-primers: PRIM'SEALER, PRIM'GOLD® of PORIËNVULLER GEURARM. (de Technische Fiches van
deze producten raadplegen).
 Het gebruik van PRIM’SEALER of PRIM’GOLD® zorgt ervoor dat het parket met een perfect gebruikscomfort volledig geurloos gelakt wordt. De
kleur verkregen met PRIM'SEALER als eerste laag is identiek aan die van INTENSIV®, dat rechtstreeks op het hout wordt aangebracht, terwijl het
gebruik van PRIM’GOLD het hout (met name tanninehoudende houtsoorten: eik, kastanje) een warme schakering bezorgt, die sterk lijkt op de
schakering na een eerste laag PORIËNVULLER GEURLOOS.
 De PORIËNVULLER GEURARM laat toe om snel te werken en bezorgt het hout een lichte wijziging van de beginschakering. De PORIËNVULLER
GEURARM is anderzijds onmisbaar om BLANCHON HOUTBEITS speciaal parketleggers of de HOUT VEROUDERAAR (positieve tinten) te “blokkeren”
vóór het lakken met INTENSIV® (zie § BEITSEN).

GEBRUIK EN AANBRENGEN
Mengen

 De 2 componenten krachtig schudden alvorens ze te mengen.
 Het mengen van de PARKETLAK ® (Comp. A) wordt met de VERHARDER (Comp. B) gebeurt op het ogenblik van gebruik. Dosis INTENSIV® Comp. B:
1 deel voor 9 delen Comp. A (in volume).
 Onmiddellijk en heel zorgvuldig gelijkmatig verdelen. Het mengsel moet binnen 90 minuten gebruikt worden.
 Verdunnen is niet nodig.
NB: INTENSIV® wordt geleverd in een speciale verpakking (scheidbaar karton), die direct gebruikt kan worden voor het mengen en aanbrengen: plaats de
kunststofzak in één van de helften van het voorgesneden karton, om een mengkom te vormen. Het mengen kan ook rechtstreeks in de bus gebeuren.

Aanbrengen op hout

 Geen parket lakken bij een temperatuur lager dan 12°C aan de grond en bij een relatieve vochtigheid van meer dan 85% (ter naleving van de
geldende technische fiche); niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimtes. Laat geen
planten of aquariums in ruimten waar het product is gebruikt.
 Het aanbrengen gebeurt in 3 lagen met een roller (kortharig) in regelmatige en dikke lagen, of met een spatel (meerlagige toepassing). Hij kan
ook in 2 lagen worden aangebracht op de gekozen primer (zie § VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND). De lichtjes melkachtige schijn van de
vloeibare parketlak verdwijnt na enkele ogenblikken tijdens het drogen.
NB: Met PORIËNVULLER GEURARM gaat het ontkorrelen makkelijker. BELANGRIJK: INTENSIV® onzichtbaar effect en ultra mat in 2 lagen
aanbrengen (kortharige roller), rechtstreeks op het voorbereid hout.
 Wanneer men het product met een spatel aanbrengt (verscheidene lagen), is het raadzaam de voorlaatste laag te ontkorrelen en te ontstoffen en dan
de laatste laag INTENSIV® aan te brengen met de roller. Op beuk, wilde kerselaar of esdoorn mag INTENSIV® niet met een spatel worden aangebracht.
 Na het drogen van de eerste laag, is het raadzaam de laag lichtjes te ontkorrelen met een boenmachine (fijn schuurrooster) en opnieuw te
ontstoffen. Ontkorrelen is noodzakelijk als men langer dan 24 uur wacht tussen 2 lagen.

Intensiv®
Voorbereiding van de ondergrond en aanbrengen op beton

 INTENSIV® is zeer eenvoudig te gebruiken en beschermt duurzaam tegen vlekken, stof en vochtigheid. De behandelde oppervlakken komen sober tot hun recht (geboend uitzicht)
en zijn makkelijk te onderhouden, zelfs indien ze druk gebruikt worden.
 Betonnen vloeren, werkvlakken, enz. (niet geschikt voor wateropvangbakken: gootstenen, douches, lavabo’s, badkuipen, enz.) die proper zijn (vrij van andere afwerkingen: boenwas,
olie, vernis, enz.). De porositeit van het materiaal controleren, dit is nodig voor een goede hechting: de inhoud van een lepel water, die op het propere beton wordt gegoten, moet
binnen de minuut indringen. De test op verschillende plaatsen uitvoeren. Zorgvuldig ontstoffen (stofzuiger) en vervolgens wrijven met een natte doek. Laten drogen.
 Niet aanbrengen wanneer de temperatuur van de ondergrond lager dan 12°C is of bij een vochtigheid van meer dan 5% (gebruik van een hygrometer is aan te raden). De relatieve
vochtigheid van de ruimte mag niet meer dan 85% bedragen. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimtes. Laat geen planten of aquariums in ruimten waar het product is gebruikt.
 In 2 lagen aanbrengen met het licht mee met een kortharige roller (borstel of spalter voor de randen van de kamer). De aangebrachte laag moet fijn zijn, ong. 1 liter per laag voor
12 tot 15 m². Zorg voor een egale aanbrenging om geen tekorten of overdiktes te veroorzaken.
 INTENSIV® wordt doorgaans aanbracht in 2 lagen, met een wachttijd van 4 tot 6 u tussen beide lagen in normale omstandigheden.

Reinigen van het gereedschap

 Onmiddellijk na gebruik, met water. De verpakking niet opnieuw gebruiken.
 Bescherm het milieu:
- Het materiaal goed uitwringen na gebruik en goed afdrogen.
- Uitspoelen met zeer weinig water in een recipiënt; dit water laten verdampen.
- De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
- Na gebruik de verpakking goed sluiten.
- De lege verpakking in een afvalpark afgeven.
- Restanten niet in de riolering lozen.







DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

Droogtijd “stofvrij”: 45 minuten in normale gebruiksomstandigheden.
Droogtijd “schuurbaar/bedekbaar”: 6 uur in normale omstandigheden.
Geen 24 uur wachten tussen de lagen.
Uitverhard: 8 tot 10 dagen.
Voorzichtig betreedbaar: ongeveer 24 uur in normale gebruiksomstandigheden.
Gebruik van de ruimtes: tijdens de eerste 10 dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op het gelakt parket
leggen. Geen zware meubels verplaatsen. Ontstoffen met een stofzuiger of een bezem (geen doordrenkte geweven stoffen gebruiken).
 Daarna: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Indien nodig houdt een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte stof en kiezel
tegen. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op uw gelakt parket (bloempotten goed isoleren).

VERBRUIK

 10 m² per liter per laag, ongeveer.

BEWARING

 INTENSIV® (Comp. A): vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
 INTENSIV® (Comp. B): bestand tegen vorst.
 De 2 componenten na gebruik zorgvuldig afsluiten. BELANGRIJK: het is aangeraden om de hals van de bus Verharder af te vegen om te voorkomen dat het product de stop
doet vastkleven.

REINIGEN EN ONDERHOUD

 INTENSIV® vergemakkelijkt het onderhoud van alle parketten, houten vloeren en houten trappen.
 Regelmatig ontstoffen met een stofzuiger of bezem.
 Af en toe vochtig bezemen, met goed uitgewrongen en nooit druipend materiaal. Plaatselijke vlekken en vegen zijn gemakkelijk te verwijderen met BLANCHON LAGOON®,
de BLANCHON BESCHERMENDE PARKETREINIGER of een neutraal detergent (in een concentratie voor normaal gebruik).
 BELANGRIJK: 10 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat INTENSIV® perfect tot in het hart droogt.
 NIET TE GEBRUIKEN: boenmachine, zwabber, glansmiddelen met siliconen, ammoniakhoudende producten of schurende detergenten, enz. namelijk alle materialen of
producten die een glad aspect of glans kunnen geven.
 Druk belopen parket dat werd behandeld met INTENSIV® wordt het best onderhouden met BLANCHON POLISH, BLANCHON MÉTAMAT®, BLANCHON CLEANER. De frequentie
van dit onderhoud hangt af van het verkeer in de ruimte.
 Op INTENSIV ® Mat uitsluitend METAMAT®, LAGOON®, CLEANER gebruiken om het oorspronkelijk uitzicht te bewaren. Op INTENSIV® Onzichtbaar, Ultramat en Ultranaturel
Effect, worden enkel LAGOON® en de CLEANER aanbevolen.

RENOVATIE

 Elke renovatie met INTENSIV® van een oude laklaag mag slechts gebeuren nadat het hout werd blank geschuurd (zie § VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND en BIJLAGE*).

TECHNISCHE GEGEVENS
TOEPASSING
HARSTYPE
AFNOR-CLASSIFICATIE
DICHTHEID
VISCOSITEIT
REGLEMENTAIRE INFORMATIE
MENGSEL EN KATALYSE
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR
VOORZORGEN BIJ GEBRUIK
TABER-SCHUURBESTENDIGHEID
SCHOKBESTENDIGHEID
KRASBESTENDIGHEID
BESTENDIGHEID TEGEN
HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN

LAK VOOR PARKET, HOUTEN VLOEREN EN HOUTEN TRAPPEN
Comp. A: polyurethaan in waterige fase - Comp. B: waterverdunbare polyurethanen
Comp. A: Familie 1, klasse 6a2
1,03 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
Comp. A: 170 tot 220 centipoises naargelang het aspect (BROOKFIELD) - Comp. B: 400 centipoises (BROOKFIELD)
Zie de overeenkomstige Veiligheidsfiches (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
9 volumes INTENSIV® Comp. A + 1 volume INTENSIV® Comp. B
4 tot 6 uur, naargelang de temperatuur en de vochtigheidsgraad.
NIET gebruiken onder 12°C. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Gewichtsverlies: 20 mg (slijpschijven CS 10, 1000 t, 1 kg)
> 50 cm (boorkop van 400 g) (volgens NF T 30039)
Potlood 7H
Plantaardige olie, alcohol 40°C, water, koffie, thee, inkt: niets te melden
(na 20 dagen droogtijd volgens NF T 30053). Ammoniakhoudende producten vermijden

*BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN EEN PARKET
• Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de
randen en een rakel voor de hoeken.
• De parketschuurmachine met het licht mee, of nog beter nog, met het hout mee
gebruiken.
• Gelijkmatig vorderen zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
• 1e passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te
effenen.

2e passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
3e passage: fijne korrel (100 of 120) om zeker te zijn van een mooie afwerking.
De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van
een fijn schuurrooster (80 of 120) vooral op parket met afwisselend motief:
mozaïek, visgraat, Point d'Hongrie, enz.
• Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en
plinten, raamkozijnen en radiatoren).
•
•
•
•

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid op 01.07.13.
Ontworpen, uitgewerkt en geproduceerd in Frankrijk.
De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.
Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk bij het gebruik van onze producten.
Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.
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